
Střední zemědělská škola, Zápská 302, Brandýs nad Labem 250 01 

 

DODATEK DO ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 

DISTANČNÍ VÝUKA 

 

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24.8.2020 

s platností od 25.8.2020 dle § 184a se zavádí: 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 

mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona  

o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny studentů z nejméně jedné třídy, 

studijní skupiny či oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným studentům vzdělávání distančním 

způsobem. 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 

programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

Studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení 

výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.  

Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při 

klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. A to 

písemně v systému Bakaláři – Komens (zprávy) nebo telefonicky v sekretariátu školy. Vždy se však 

vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do omluvného listu studenta. 

Jednotným komunikačním kanálem pro žáky naší školy je Google-Classroom, Meet. Pro klasifikaci  

a komunikaci se studenty a zákonnými zástupci škola využívá systém Bakalář. 

Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky 

Pravidla a podklady pro hodnocení studentů uvedená ve školním řádu a schválená školskou radou, 

která nelze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce se nepoužijí.  

Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení studentů! 

Hodnocení v době distanční výuky bude na doporučení vyhlášky č. 211/2020 Sb., vycházet z: 

 při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce 

 vyučující vychází ze znalostí konkrétních studentů (pokud je to možné) 

 klasické hodnocení klasifikačním stupněm bude kombinováno s formálním hodnocením  

a sebehodnocením studentů, které studentům poskytuje možnost hodnotit rozvoj svých 

vědomostí a dovedností a napoví cestu ke zlepšení 

 hodnocení může být vhodně doplňováno motivačními prvky např. zasíláním pochval, 

„smajlíků“, apod. 

 

 

S pravidly jsou seznámeni studenti i zákonní zástupci. 

 

S platností od 1. 9. 2020       Ing. Michal Ornst 

               ředitel školy 



Střední zemědělská škola, Zápská 302, Brandýs nad Labem 250 01 

 

DODATEK DO ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 2 

Rizikové chování ve školním prostředí v rámci distančního vzdělávání 

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho novelizace se zavádí 

opatření v rámci distanční výuky a řešení rizikového chování ve školním prostředí. 

Škola je povinna zajistit právo žáka na vzdělání a rovněž bezpečnost a ochranu zdraví při 

vzdělávání (§ 29 odst. 2 školského zákona). 

Dle § 22 odst. 1 školského zákona jsou žáci povinni „řádně se vzdělávat“. Tedy: 

 chovat se tak, aby neznemožňoval průběh vzdělávání (vyrušování vyučování, 

vyučujícího, ostatní spolužáky) 

 nezanedbávat proces vzdělávání podle pokynů vyučujícího a nerozptylovat sebe ani 

ostatní používáním mobilních zařízeních (telefony, tablety, počítače, chytré hodinky a 

jiné) 

 nenarušovat soukromí ostatních spolužáků nebo vyučujících tím, že je bez souhlasu 

zaznamenává na IT techniku (mobilní telefon, tablet, počítač, aj.) 

Používání mobilních telefonů a jiných zařízení ve výuce 

V průběhu vyučovacích hodin je student povinen nepoužívat mobilní telefony a podobná 

zařízení a zajistit, aby mobilní telefony a podobná zařízení žádným způsobem nenarušovaly 

výuku, nestanoví-li vyučující jinak. Při porušení je student povinen odložit zařízení na 

určené místo a zajistit proti rušení, vyzve-li jej k tomu vyučující. 

Vyučující může povolit studentovi použití mobilního telefonu např.: 

 proto, že bude použit jako vzdělávací pomůcka, nebo 

 pokud o to student požádá, neboť očekává důležitý hovor (např. se zákonným 

zástupcem) 

Porušení uvedeného pravidla: 

 vyučující vyzve studenta, aby mobilní telefon nebo podobné zařízení odložil na určené 

místo s tím, že si jej po skončení hodiny student opět převezme zpět 

 student musí mobilní telefon zajistit tak, aby nerušil (nevydával zvuky)  

 o uvedeném postupu může pedagogický pracovník provést zápis do třídní knihy 

 výrazné a opětovné porušování školního řádu může vést až k vyloučení studenta  

ze vzdělávání 
 

S platností od 5. října 2020            Ing. Michal Ornst 

             ředitel školy 


